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PALAVRA DO ARCEBISPO

O desastre de querer
só para si

DOM JOÃO JUSTINO
Arcebispo Metropolitano de Goiânia

O

Imgaem: Internet

processo de socialização de uma criança é, na verdade, o caminho
de sua humanização. O novo ser humano que é dado à luz deve ter
no seu desenvolvimento primário chances de constituir o seu “eu” a
partir da relação com o “outro”. Por vezes, chamamos esse processo
de natural. Todavia, mais precisamente, deveríamos chamá-lo de cultural. A
criança assimila a cultura à medida que adquire a linguagem e elabora os rudimentos da consciência de si e da existência do outro. A título de exemplo, é
comum encontrar crianças que resistem compartilhar o uso de seus brinquedos. Será a palavra de outro – especialmente a palavra dos pais – a apontar a
possibilidade enriquecedora de brincar e jogar com outras crianças, superando um apego que resulta em isolamento. Pela palavra se educa para o sentido
do outro e do grupo. Nessas e noutras situações, alguma pirraça precisa ser
enfrentada pelos responsáveis que, sem ceder ao desejo da onipotência infantil, abrirão perspectivas de socialização e de humanização.
Todos nós passamos por esta etapa de crescimento e de desenvolvimento
psíquico. No entanto, o desejo de querer só para si parece persistir em nosso
imaginário. Adolescentes, jovens e adultos, às vezes, podem ter em outras
proporções as mesmas reações de uma criança que retém em suas mãos um
objeto e chora para não ter de deixá-lo ou perdê-lo. Não poucas vezes, o impulso de querer só para si estoura em momentos como de uma aglomeração
de pessoas às portas das lojas em liquidação, ou na abertura de portões de um
estádio, ou na saída de um grande evento até mesmo religioso. Experimente
distribuir alguma coisa gratuitamente para um grande grupo e você perceberá logo como aﬂora nas pessoas uma pressa que as faz avançar e pegar – ter
nas mãos como crianças – o que se distribui. O mesmo se veriﬁca, lamenta-

velmente, quando ocorre acidentes nas estradas com caminhões portando
cargas. Logo surge uma turba que vem e saqueia, carregando, sorridente, o
que não lhe pertence.
Tenho a impressão de que o sentido do outro não tem presidido as relações sociais. Vejo motoristas desrespeitando as leis de trânsito com a tranquilidade de alguém que desconhece, em absoluto, seu limite. Quase que a
dizer: só eu existo e o caminho deve estar livre somente para mim. Os que
cedem à tentação da corrupção, tomando para si o que é do povo, não fazem
o mesmo?
Até em comunidades eclesiais encontra-se a ressonância de um comportamento que revela pouca maturidade. Assusta-me a reação de pessoas adultas
quando se decide, por exemplo, a mudança de um sacerdote para lhe conﬁar
outra missão, certamente considerada digna e necessária. Pelas redes sociais,
sobretudo, muitos se infantilizam na postura, na linguagem e na incapacidade de abrir mão do que literalmente nem sequer lhes pertence.
Sim, é um desastre querer somente para si. Para os discípulos de Jesus
Cristo é sempre necessário rever as próprias atitudes. Não podemos agir
como crianças que fazem pirraça e com as artimanhas de adultos boicotamos e destruímos quando não somos atendidos em nossos desejos. É preciso
evangelizar nossos comportamentos. Do contrário não seremos sal da terra e
luz do mundo. Estaremos mais próximos do mofo e das trevas.

Trecho do livro “Diakonia da Palavra”, de
Dom João Justino de Medeiros Silva.

Salve vidas

Editorial

Foi aprovado, no início deste mês, o projeto de lei que estabelece o mês
de junho temático como parte das atividades educativas na relação com o
meio ambiente. A campanha Junho Verde será promovida pelo poder público federal, estadual, distrital e municipal em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, comércio, entidades da
sociedade civil, comunidades tradicionais e populações indígenas.
Nesta semana, em mensagem aos participantes da conferência sobre
“Resiliência de Pessoas e Ecossistemas sob o Estresse Climático”, o papa
Francisco fez a seguinte pergunta: “Que tipo de mundo queremos para
nós e para aqueles que virão depois de nós?”. Ele explica que a resposta
é uma “conversão ecológica” como fala em sua Carta Encíclica Laudato
si’. Essa conversão exige que mudemos nossa mentalidade e trabalhemos “pela resiliência das pessoas e dos ecossistemas em que vivemos”.
Na mensagem desta semana, o Santo Padre ainda menciona duas outras
preocupações: “a perda da biodiversidade e as muitas guerras que estão
sendo travadas em várias regiões do mundo, que, juntas, têm consequências terríveis para o bem-estar humano, existência e sobrevivência”.
Leia a matéria de capa desta edição e saiba tudo sobre a Campanha
Junho Verde e as ações que serão promovidas.
#somosum
Boa leitura!
Arcebispo de Goiânia: Dom João Justino de Medeiros Silva
Bispo Auxiliar: Dom Levi Bonatto
Arcebispo Emérito: Dom Washington Cruz
Coordenadora de Comunicação: Talita Salgado (MTB 2162 GO)
Consultor Teológico: Pe. Warlen Maxwell
Jornalista Responsável: Larissa Costa (MTB 3989 GO)
Redação: Larissa Costa, Marcos Paulo Mota e
Suzany Marques
Revisão: Danila Mello

Diagramação: Carlos Henrique
Fotografias: Rudger Remígio e colaboradores
Contatos: encontrosemanal@gmail.com
Fone: (62) 3229-2683/2673

Acontece no próximo domingo, 17 de julho, a
2ª edição da Campanha de Doação de Sangue SPAEJ
(São Paulo Apóstolo Encontro de Jovens).
A doação será feita no estacionamento da Paróquia
São Paulo Apóstolo, das 8h às 16h.
Para participar da campanha, faça agendamento pelos
telefones: (62) 3251-0052 / (62) 9 8180-4972.
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Imagen: SHALOM

ARQUIDIOCESE EM MOVIMENTO

Missa Solene em Ação de Graças

Celebração de exéquias

Foto: Arquivo

No dia 14 de julho, a Arquidiocese de Goiânia se despediu do padre Paulo
Roberto Barbosa Costa. A celebração das exéquias foi presidida por Dom João
Justino e concelebrada por Dom Levi e dezenas de padres de nossa Arquidiocese. A celebração aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Luz, onde o padre era administrador paroquial. Participaram centenas de pessoas, familiares,
amigos, membros da paróquia e das comunidades que ele passou.
Em sua homilia, ao reﬂetir sobre o Evangelho da morte de Lázaro, Dom João
Justino disse que devemos ter sempre a nossa esperança e conﬁança no Senhor e
que somente Ele pode nos ajudar a superar a dor da perda de um ente querido.
Ordenado em 23 de janeiro de 2016, ano Santo da Misericórdia, padre Paulo Roberto viveu seu ministério em Aparecida de Goiânia, na Paróquia Santa
Cruz, como vigário paroquial e, nas Paróquias São José e Nossa Senhora da
Luz, como administrador paroquial.
A missa de sétimo dia será na próxima terça-feira, dia 19, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora da Luz, em Aparecida de Goiânia.

Foto: Rudger Remígio

Na noite do dia 9 de julho, o nosso bispo auxiliar, Dom Levi Bonatto, celebrou a Missa Solene em Ação de Graças pelos 40 anos da Vocação Shalom. A celebração aconteceu na Capela São João Batista, no Jardim América, em Goiânia.
A Comunidade Católica Shalom é uma Associação Privada Internacional de
Fiéis, reconhecida pela Santa Sé por meio do decreto do dia 22 de fevereiro de
2007. Presente em dezenas de países do mundo, a Comunidade Católica é formada por homens e mulheres que se engajam em uma vida comunitária e missionária para levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos, especialmente aqueles
distantes de Cristo e da Igreja.

Encontro Nacional de Formadores

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora de Fátima continua sua peregrinação na Arquidiocese de
Goiânia. Nos dias 16 e 17 de julho, a imagem peregrina estará na Paróquia Jesus
Bom Pastor, no Jardim Guanabara, em Goiânia. No dia 18, a Paróquia Nossa
Senhora Rosa Mística receberá a imagem da santa.
Nos dias 19 e 20, Nossa Senhora de Fátima visita a Paróquia Divino Pai Eterno, em Trindade. Na quinta-feira, 21 de julho, a santa passará pela Paróquia
Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia. Por ﬁm, nos dias 22 e
23, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima estará na Paróquia Santa
Luzia, no Setor Novo Horizonte.
Você pode ter acesso à programação completa no nosso site e também em
nossas redes sociais.

Imagem: PASCOM

Aconteceu nesta semana, de 11 a 15, o Encontro Nacional para Formadores,
em Guarulhos (SP). O evento promovido pela Organização dos Seminários e
Institutos do Brasil (OSIB) reﬂetiu o tema: “A importância dos cuidados com a
saúde emocional para a formação presbiteral”.
O encontro foi assessorado pela Irmã Silvia Cristina Maia, CR, doutora em
psicologia pela Universidade Gregoriana de Roma e membro da equipe do
Centro Âncora de Revitalização, em Curitiba (PR). Da Arquidiocese de Goiânia
participaram o reitor dos seminários, padre José Luiz da Silva, e o formador
Pedro Mendonça Curado Fleury.
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As Portas Santas na
Fotos: Arquivos

Arquidiocese de Goiânia

SUZANY MARQUES

N

a matéria da última edição, falamos um pouco sobre a Porta da Misericórdia, bem como sobre a liberação para ter mais delas espalhadas
pelas dioceses do mundo. Na matéria desta semana, convidamos o padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário-Basílica Sagrada Família, para
tratar das Portas da Misericórdia que pertencem à Arquidiocese de Goiânia.
Como sabemos, a liberação para criação de Portas Santas fora do Vaticano
surgiu em 2015, com a Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Misericordiae Vultus. Como o próprio nome indica, trata-se de algo
extraordinário, pois, como explicou o reitor do Santuário-Basílica, “os anos da
misericórdia acontecem a cada 25 anos”. O próximo ano será em 2025, seguindo o calendário desde os papados de Nicolau V e de Paulo II.
Afinal, qual a importância de passar pela Porta Santa e de receber a indulgência plenária? O padre Rodrigo de Castro explicou o significado e a importância.
“Passar pela Porta Santa é ter a grande graça de tirar todo o resíduo do pecado
que está sobre nós e ter a grande graça de estar em um jubileu. O povo de Deus
sempre viveu como muita eficácia os jubileus, isso de realmente viver uma experiência profunda da misericórdia divina, um tempo de remissão dos pecados, um
tempo de remissão das culpas, um tempo de alcançar a grande graça de viver a
misericórdia de Deus”.
Na Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário, o Santo Papa permitiu que
cada diocese abrisse até três Portas Santas. Aqui, na Arquidiocese de Goiânia, o
então arcebispo metropolitano de Goiânia, hoje emérito, Dom Washington Cruz,
abriu duas Portas Santas, uma na Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também conhecida como
Matriz de Campinas, e outra no Santuário-Basílica Sagrada Família.
Vale lembrar que, no ano de 2016, a Porta Santa que pertence ao Santuário-Basílica Sagrada Família foi instalada no quilômetro zero da via de pedestres
da GO-060, também conhecida como Rodovia dos Romeiros, durante a Festa
em Louvor ao Divino Pai Eterno, que acontece em Trindade. A porta recebeu a
bênção e foi aberta por Dom Washington Cruz.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Santuário-Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Para obter as indulgências plenárias, ao passar pelas Portas Santas, são necessárias as mesmas condições
costumeiras:
estar em estado de graça;
estar com a confissão em dia;
comungar na intenção do Santo Padre, o Papa;
rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.

Santuário-Basílica Sagrada Família

Porta Santa – Rodovia dos Romeiros
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CAMPANHA JUNHO VERDE
é sancionada e agora é uma Lei

MARCOS PAULO MOTA

O

verde estampado na bandeira do Brasil representa a grande quantidade de matas existentes em nosso país. No entanto, a cada dia
que passa, esse verde está diminuindo diante da ganância do homem, seja na extração de madeira, seja na mineração. Sendo assim,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de sua presidência,
propôs um projeto para instituir a Campanha Junho Verde como lei.
O projeto aprovado, agora Lei n. 14.393/2022,altera a Política Nacional
de Educação Ambiental e institui a celebração do mês temático como parte
das atividades educativas na relação com o meio ambiente. O texto foi sancionado na segunda-feira, 4 de julho, pelo Presidente da República.
A proposição da CNBB vai ao encontro do apelo que papa Francisco
tem feito, desde o início de seu pontiﬁcado, pelo cuidado com a “casa
comum”. Entre as três Encíclicas que o Pontíﬁce escreveu, a segunda foi
voltada para o tema do cuidado que devemos ter com o nosso planeta.
A Laudato si’ trata do cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas, bem como de questões mais amplas da relação entre Deus, os seres

humanos e a Terra. O subtítulo da encíclica, “Sobre o Cuidado da Casa
Comum”, reforça esses temas.
A Campanha Junho Verde tem por objetivo “desenvolver o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas
naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação
dos recursos naturais, para as presentes e futuras gerações”.
O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, disse que a Campanha Junho Verde “é passo importante na consolidação do entendimento de que todos devem buscar o desenvolvimento integral, que considera a essencialidade do equilíbrio na Casa
Comum”. Ele espera que a Lei “possa inspirar o nascimento de um novo
tempo, com avanços na defesa da centralidade da vida”.
O parágrafo dois da Lei diz: “A Campanha Junho Verde será promovida
pelo poder público federal, estadual, distrital e municipal em parceria com
escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, comércio, entidades da sociedade civil, comunidades tradicionais e populações indígenas.”

A Campanha Junho Verde incluirá ações direcionadas para:
I

Divulgação de informações acerca do estado de conservação das florestas
e biomas brasileiros e dos meios de participação ativa da sociedade para a
sua salvaguarda;
II Fomento à conservação e ao uso de espaços públicos urbanos por meio de
atividades culturais e de educação ambiental;
III Conservação da biodiversidade brasileira e plantio e uso de espécies vegetais nativas em áreas urbanas e rurais;
IV Sensibilização acerca da redução de padrões de consumo, da reutilização
de materiais, da separação de resíduos sólidos na origem e da reciclagem;
V Divulgação da legislação ambiental brasileira e dos princípios ecológicos
que a regem;
VI Debate sobre transição ecológica das cadeias produtivas, economia de baixo carbono e carbono neutro;
VII Inovação ambiental por meio de projetos educacionais relacionados ao potencial da biodiversidade do País;
VIII Preservação da cultura dos povos tradicionais e indígenas que habitam
biomas brasileiros, inseridos no contexto da proteção da biodiversidade
do País;
IX Debate sobre as mudanças climáticas e seus impactos nas cidades e no

X
XI
XII
XIII
XIV
XV

XVI

meio rural, com a participação dos Poderes Legislativos estaduais, distrital
e municipais;
Estímulo à formação da consciência ecológica cidadã a respeito de temas
ambientais candentes, em uma perspectiva transdisciplinar e social transformadora, pautada pela ética intergeracional;
Debate, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, sobre
ecologia, conservação ambiental e cadeias produtivas;
Fomento à conscientização ambiental em áreas turísticas, com estímulo ao
turismo sustentável;
Divulgação e disponibilização de estudos científicos e de soluções tecnológicas adequadas às políticas públicas de proteção do meio ambiente;
Promoção de ações socioeducativas destinadas a diferentes públicos nas unidades de conservação da natureza em que a visitação pública é permitida;
Debate, divulgação, sensibilização e práticas educativas atinentes às relações entre a degradação ambiental e o surgimento de endemias, epidemias e pandemias, bem como à necessidade de conservação adequada do
meio ambiente para a prevenção delas;
Conscientização relativa a uso racional da água, escassez hídrica, acesso a
água potável e tecnologias disponíveis para melhoria da eficiência hídrica.
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IGREJA EM SAÍDA

CONGRESSO MISSIONÁRIO NACIONAL DE SEMINARISTAS

D

Imagem: Internet

Imagem: Vatican Media

esde o dia 11 de julho, em João Pessoa (PB), está acontecendo o 4º
Congresso Missionário Nacional de Seminaristas (COMINSE), realizado pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) e pela coordenação
nacional dos Conselhos Missionários de Seminaristas (COMISEs).
Participam do encontro seminaristas, reitores e formadores de seminários,
bispos e convidados.
Com o tema “Missão ad gentes na formação de seminaristas” e lema “Sereis
minhas testemunhas até os confins da terra” (At 1,8), o congresso promove
discussões que ajudam a refletir sobre a animação missionária na formação e
na vida dos futuros padres.

ENTREVISTA COM O PAPA FRANCISCO

N

o início deste mês, foi publicado um podcast produzido por Guillermo Marcó de uma entrevista realizada com o papa Francisco no dia 9
de junho. Guillermo Marcó é um sacerdote argentino que esteve por
10 anos à frente da Assessoria de Imprensa enquanto o Pontífice era
arcebispo de Buenos Aires.
No podcast de 22 minutos, o Santo Padre fala sobre questões da sua vida
pessoal. O primeiro assunto discutido foi sua vida de oração. “A oração do
bispo é cuidar do rebanho, dizendo em termos evangélicos, e o papa é um
bispo, então continua com o mesmo estilo. É semelhante: pedir, interceder e
agradecer por todo o bem que se faz”, disse Francisco.
Além de tratar de sua grande responsabilidade, o Pontífice também comentou sobre o que sente mais saudade da capital argentina. “Em Buenos Aires, eu caminhava e pegava ônibus, etc. Aqui, nas duas vezes que eu tive que
sair, me pegaram em flagrante [...] às sete da noite que não passa ninguém e
está escuro, eu fui à ótica, uma senhora da varanda (gritou) ‘O papa!’, e aí acabou.” Na segunda vez que ele saiu sozinho, foi abençoar uma loja de discos de
amigos, mas foi surpreendido por um jornalista: “Então eu fui. Estava escuro...
Ali perto tem um ponto de táxi e o meu azar foi que ali tinha um jornalista,
esperando um amigo para pegar um táxi”.

“UM CLAMOR PELA PAZ”

N

a reunião ordinária do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), foi divulgada uma mensagem a
todo o povo brasileiro, clamando pela paz. O texto tem data de 22
de junho e foi aprovado por unanimidade. Ele reflete sobre o atual
cenário de violência. “Nestes tempos, faz-se urgente escutar as vozes de tantos que, vitimados por variadas formas de violência, clamam por justiça e paz.
Esta realidade não pode ser naturalizada. É impossível aceitar o extermínio de
irmãos e irmãs. Seus corpos sem vida clamam por justiça e responsabilização.
Suas memórias e seus sonhos de paz devem permanecer vivos entre nós”.
Os bispos pedem que a violência seja estancada. “Unamo-nos em favor da
verdadeira paz! Não nos deixemos abater! Não nos deixemos frustrar! O Bom
Deus escuta os clamores de seu povo! Que a Bem-aventurada Virgem Maria,
Rainha da Paz, interceda sempre pelo Brasil e pelo mundo”.
Confira a mensagem do Conselho Permanente a todo o
povo brasileiro na íntegra, no site da CNBB.
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RAFAEL BORGES – Setor Juventude

Q

uantas vezes nos deixamos engolir pelo dia a dia? Neste
mundo moderno em que vivemos, estamos cada vez mais
cobrados e atarefados. Se pararmos para reﬂetir, sempre temos algo a fazer, seja uma obrigação do trabalho, seja uma
tarefa no nosso lar, na escola, na universidade, etc. Nessa vida intensa, é possível que possamos nos esquecer de dar valor àquilo que
mais importa e acabamos por negligenciar a vida de oração, de modo
a nos distanciar, cada vez mais, da nossa relação pessoal com Deus.
No Evangelho deste Domingo (Lc 10,38-42), nós vemos duas ﬁguras: Marta e Maria. Jesus entrou num povoado e Marta o recebeu
em casa. Enquanto Jesus pregava, Maria o escutava e Marta ﬁcava
ocupada com seus afazeres. Assim, Marta reclamou a Jesus que sua
irmã não estava a ajudar.
Quantas vezes somos como Marta? Atarefados, preocupados, angustiados, com tantas coisas para fazer. Essa, infelizmente, é a realidade do mundo hoje, mais cobrança e menos dignidade e empatia.
Não temos como fugir e ﬁngir que não temos responsabilidades, mas
temos como ser como Maria, que parou aos pés de Cristo e o escutou.
Você se lembra da última vez que parou para rezar e fez somente
isso? Largou celular, internet, e outras tarefas para rezar? Em que
momento podemos fazer essa escuta?
Por mais que tenhamos nossas obrigações, devemos sempre nos
lembrar daquilo que São Paulo fala em Filipenses 13, que comparado
a Cristo e seu conhecimento, tudo nesse mundo é vão. Uma frase
atribuída a São Cipriano, replicada e reproduzida por Santo Agostinho e São Bento, é Christo nihil praeponere, “nada dar mais valor que a
Cristo”. Nosso objetivo é o paraíso, é a santidade, nada nesse mundo
pode nos distrair disso. Que sejamos como Maria, que valoriza o seu
tempo e apenas escuta a Cristo.

Nosso objetivo é o paraíso,
é a santidade

Foto: Internet

“Marta, Marta!”
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LEITURA ORANTE

“Uma só coisa é necessária” (Lc 10,42)
FILIPE CRISTINO DA SILVA
(Seminarista da Diocese de Ipameri)
Seminário Maior Interdiocesano São João Maria Vianney

N

o Evangelho deste domingo nos confrontamos com o episódio da visita
de Jesus à casa das duas irmãs, Marta e Maria. Nele, vemos duas posturas diferentes no modo de receber Jesus: o de
Maria, que se sentou aos pés de Jesus e se pôs
a escutar o que Ele dizia; e o de Marta, que
se preocupava por demais com afazeres dos
serviços domésticos.
Como todos sabemos, Deus quer sempre
fazer morada em nós pois, para Cristo, a nossa
casa é a nossa vida. Por isso, nós também podemos acolhê-lo das duas formas descritas no
Evangelho: podemos colocar a presença de Jesus como o centro de nossa atenção, assim como
ﬁzera Maria; ou podemos fazer como Marta:
até abrimos as nossas portas para que Ele entre,
e nos colocamos a servi-lo com muitos afazeres,
mas não nos ocupando com o principal, que é
estar com Cristo e ouvir a sua Palavra.

Ora, assim como destaca o Senhor, “Uma
só coisa é necessária” (v. 42), e esta é “a melhor
parte que não será tirada” (v. 42), o principal do
acolhimento a Jesus e do nosso seguimento a
Ele não está no que fazemos, mas no que recebemos de nossa escuta dócil. É a presença
de Cristo que importa no ﬁm das contas, e é
dela que encontramos a nossa paz, o nosso vigor e o sentido de nossa fé. Por isso, quando
tiramos essa centralidade, o serviço se torna
cansativo, ao ponto de, mediante o cansaço,
começarmos exigirmos dos outros baseados
numa lógica de compensação, fazendo com
que o seguimento a Cristo perca o seu mais
profundo signiﬁcado de gratuidade: “Senhor,
não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me
venha ajudar!” (v. 40)
Portanto, reﬂitamos sobre como tem sido
a nossa postura diante da presença de Jesus.
Como temos encarado a sua presença em nossa vida? Estamos servindo a Jesus pela alegria
de sua presença ou apenas pela lógica do fazer
pelo fazer?

LEITURAS BÍBLICAS: 2ª-f.: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50); Mt 12,38-42. 3ª-f.: Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85); Mt 12,
46-50. 4ª-f.: Jr 1, 1.4-10; Sl 70(71); Mt 13,1-9. 5ª-f.: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35(36); Mt 13,10-17. 6ª-f.: Ct 3,1-4a ou
2Cor 5,14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18. Sábado: Jr 7,1-11; Sl 83(84); Mt 13,24-30. Domingo: 17º Domingo
do Tempo Comum – Gn 18,20-32; Sl 137(138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

ARQ. INDICA

Todos os caminhos levam
a Roma
O relato da conversão dos Hahn, escrito com simplicidade
e humor, já cativou os corações de muitos. Nesta nova edição,
enriquecida com fotos de momentos marcantes da história do
casal, eles contam a incrível jornada espiritual de sua volta para
casa, a Igreja Católica. O seu poderoso testemunho de amor
pela verdade e pelas Sagradas Escrituras certamente será para
todos os leitores uma fonte de inspiração e um sinal do esplendor da fé católica.

Siga os passos para a leitura orante:
Texto para oração: Lc 10,38-42
Passos para a leitura orante:
1. Ambiente de oração: o momento de oração é um encontro
profundo com Deus. Portanto, prepare um ambiente adequado que proporcione a interiorização e a meditação. Retire tudo
aquilo que distraia e dificulte a intensidade desse momento e
peça o Espírito Santo.
2. Leitura atenta da Palavra: a principal palavra a ser dita é a Palavra de Deus. Por isso, atentar-se sobre o que diz o Senhor é o
caminho da oração. Leia o texto sagrado quantas vezes for necessário, ouvindo pacientemente o ele diz.
3. Meditação livre: reze então naquilo que o texto comunica. Mergulhe sua mente no escrito e destaque as palavras, frases que
mais tiveram relevo aos seus olhos e as repita, rezando com elas.
4. Oração espontânea: apresente-se a Deus. Com um ato de humildade, peça ou agradeça por tudo o que Deus já fez por você.
5. Contemplação: lembre-se dos momentos em que Deus se
manifestou em sua vida. Registre essas experiências do que
foi vivido na oração e faça memória durante a semana do que
fora rezado.
6. Ação: viva a sua leitura comprometendo-se, de modo livre, a
pôr a Palavra à prática.
16º Domingo do Tempo Comum, Ano C – Liturgia da Palavra:
Gn 18,1-10a; Sl 14; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

